Bijzondere voorwaarden Dyade Academy BV nummer 2020-001
Deze Bijzondere voorwaarden en de daarin vastgelegde bepalingen maken - naast de
Algemene Voorwaarden (ALV) van Dyade Academy BV - onlosmakelijk onderdeel uit
van de Overeenkomst die is aangegaan door Opdrachtgever (hier de naam van de
Opdrachtgever doorvoeren) (hierna: Opdrachtgever) met Dyade Academy BV (hierna:
Opdrachtnemer).
Gezamenlijk hierna Partijen,
komen in aanvulling op dan wel in afwijking van de bepalingen in de ALV van
Opdrachtnemer als volgt overeen:
1. Bijeenkomst(en)
Opdrachtnemer biedt aan en organiseert cursussen in de ruimste zin des woords
zoals maar niet beperkt tot, workshops, trainingen, leergangen, masterclasses,
events en dergelijke (hierna: Bijeenkomst(en).
2. Privacyverklaring
In aanvulling op het gestelde in artikel 1 en met het oog op de daarin genoemde
activiteiten, waarbij het verzamelen van Persoonsgegevens inherent is aan deze
activiteiten, verwijzen wij in dat kader naar de privacyverklaring die op de Website
van www.dyade.nl/Academy staat vermeld.
3. Aanmeldingen
1. Indien er voor een Bijeenkomst meer aanmeldingen zijn dan geplaatst kunnen
worden, volgt plaatsing in volgorde van aanmelding.
2. Deelnemers die niet geplaatst kunnen worden zullen, zo mogelijk in gezamenlijk
overleg, een plaats in een volgende editie van een Bijeenkomst aangeboden
krijgen.
4. Opnames voor commerciële doeleinden
1. Door het accepteren van onderhavige ALV gaan deelnemers van de door
Opdrachtnemer georganiseerde Bijeenkomst(en) akkoord met het door
Opdrachtnemer maken/gebruik maken van opnames - zoals maar niet beperkt
tot fotografie en/of video - voor commerciële doeleinden.
2. Dat houdt tevens in dat deelnemers aan deze Bijeenkomst(en) daardoor
herkenbaar in beeld (kunnen) komen.
5. Gebruik van film,- geluids- en/of andere opnameapparatuur tijdens Bijeenkomsten
Het is deelnemers verboden tijdens de door Opdrachtnemer georganiseerde
Bijeenkomst(en), film,- geluids-, en/of andere opnameapparatuur te gebruiken dan
wel via live verbindingen uit te zenden op bijvoorbeeld sociale media en dergelijke,
met dien verstande dat het maken van foto’s wel is toegestaan.
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6. Tarieven
Op Bijeenkomsten die tevens onderwijsactiviteiten zijn, is omzetbelasting (BTW)
niet van toepassing omdat Opdrachtnemer hiervoor een vrijstelling heeft op grond
van registratie in het register van CRKBO.
7. Opzegging, annulering en ontbinding
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen
een aangeboden Bijeenkomst te annuleren. In een dergelijke situatie zal
Opdrachtnemer geen kosten in rekening brengen.
2. Opdrachtgever heeft te allen tijde de mogelijkheid om een vervangende
deelnemer naar een Bijeenkomst te sturen, mits dat van tevoren aan
Opdrachtnemer wordt doorgegeven.
3. Bij annulering van deelname aan een Bijeenkomst (door Opdrachtgever) zullen
de volgende kosten in rekening worden gebracht.
a. Bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van de Bijeenkomst is 25% van het
overeengekomen cursusgeld verschuldigd.
b. Bij annulering tussen 1 week en 1 maand vóór aanvang van de Bijeenkomst is
50% van het overeengekomen cursusgeld verschuldigd.
c. Bij annulering tot 1 week vóór aanvang van de Bijeenkomst blijft het volledige
overeengekomen cursusgeld verschuldigd.
4. In voorkomende gevallen ontvangt een deelnemer voorafgaand aan de
Bijeenkomst een attentie. Bij annulering wordt het bedrag van deze attentie
bovenop het verschuldigde annuleringsbedrag in rekening gebracht op het
moment dat de deelnemer de attentie reeds heeft ontvangen of als deze reeds
onderweg is van de leverancier naar de deelnemer.
8. Prioriteitsbepaling
In het geval dat bij het aanbieden/organiseren van Bijeenkomsten deze Bijzondere
voorwaarden in het geding zijn, geldt de volgende prioriteitsbepaling:
1. Indien bij toepassing van deze Bijzondere voorwaarden en de daarin
vastgelegde bepaling(en) strijdig is (zijn) met de ALV, gaan de bepalingen in
deze Bijzondere voorwaarden vóór op de bepalingen in de ALV.
2. In die gevallen waarin deze Bijzondere voorwaarden niet voorzien, blijven te
allen tijde de bepalingen in de ALV van kracht.
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